AXELUPPRIKTNING

GENERATION

EASY-LASER® XT440 AXELUPPRIKTNING

PRODUKTÖVERSIKT
E720
E980
E975
E970
E960
E950
E940
E930
E920
E915#
E910#

XT440 är ett cross-platform system som funkar ihop med din
egen läsplatta och telefon eller vår robusta XT11 avläsningsenhet.
Stryktåliga enheter, som är damm- och vattentäta enligt både IP66
och IP67.
• Kör appen på flera operativsystem:
Funktionalitet för iOS, Android och Easy-Laser® XT-avläsningsenhet.
• Alla XT-funktioner i en app:
Alla mätprogram och funktioner i en och samma app.
• Maximal flexibilitet:
Kombinera flera mätenheter med en avläsningsenhet av ditt val,
eller använd olika avläsningsenheter med en uppsättning mätenheter. Inget krångel med licenser!

MÄT- OCH UPPRIKTNINGSSYSTEM

MÄTPROGRAM SOM INGÅR I DE OLIKA SYSTEMEN

MJUKFOT

HORISONTAL

FLÄNSPLANHET

RAKHET

VERTIKAL

VÄRDE
(DIGITAL
MÄTKLOCKA)

MASKINTÅG**

SEKTIONELL
FLÄNSRÄTVINKLIGHET
FLÄNSPLANHET PARALLELLITET*

REMUPPRIKTNING*

VIBRATION*

RUNDHET/
OVALITET*

RAKHET
2-PUNKT

PLANHET

WIRELESS COMMUNICATION

ENKELT OCH EFFEKTIVT!

Easy-Laser® E-serie axeluppriktningssystem är mycket enkla att använda. Stor 5,7”
färgskärm, guidande programvara och trådlös
kommunikation är uppskattade egenskaper.

E710
E540
E420 XT440

AXELUPPRIKTNING

TWIST

KARDAN/
PARALLELLITET* OFFSET OCH
OFFSET
VINKEL
MONTERADE*

RAKHET
3-PUNKT*

RAKHET
4-PUNKT*

RAKHET
MULTIPUNKT*

# Endast program för flänsar samt Värde ingår. ** Begränsat till 3 maskiner för system E540. *Med tillbehör.

STRAIGHTFORWARD BY ALL MEASURES
STRAIGHTFORWARD
BY ALL MEASURES™

REMUPPRIKTNING

Easy-Laser® är en av världens ledande tillverkare och leverantörer
av lasermätsystem för alla tänkbara branscher. Vi bidrar med extrem
exakthet och precision. Men det är inte där vi särskiljer oss. Idag, när
i princip vem som helst med en hygglig laser kan få resultatet ”rakt”,
gäller det att vara lite mer framsynt.

STRAIGHTFORWARD
BY ALL MEASURES™

För på lång sikt är det vare sig en perfekt uppriktad axel, eller rakheten hos en enskild komponent, som räknas. Det är summan av de här
åtgärderna; ökad produktivitet och minskad resursanvändning. Det är
de värdena vi slutgiltigt levererar. Och utifrån det perspektivet blir vår
viktigaste uppgift att göra vägen dit så spikrak som möjligt.

OFFSET
VINKEL

3 ÅRS GARANTI

EASY-LASER® BTA

ISO9001

Easy-Laser® erbjuder flera verktyg för snabb och enkel uppriktning av remtransmissioner.

CERTIFIERAD

• E180 BTA: Visar offset och vinkelfel digitalt i ”live”.Tillbehör till
system E720/E710/E540, men kan även användas separat tack
vare inbyggd display.
• D160 BTA: Visar offset och vinkelfel digitalt i ”live”. Med separat detektorenhet och avläsningsenhet. Innebär att du kan avläsa
och följa uppriktningen där du står och justerar maskinen.
• D90 BTA: har måltavlor som avläses “visuellt” (se nedan) vilket
ger en utmärkt precision för de flesta användare.

Redan standardversionerna av våra mätprogram och system erbjuder
lösningar för de vanligast förekommande applikationerna och maskintyperna. Utöver detta finns ett stort antal tillbehör för att ytterligare
bredda användningsområdet. Easy-Laser® erbjuder troligtvis det mest
flexibla och kostnadseffektiva mätsystemet på marknaden. Det är den
totala uppriktningslösningen för din verksamhet!

Easy-Laser® E710 är den totala uppriktningslösningen!
Systemet hanterar alla viktiga steg vid maskinuppställning:
• Kontrollera fundamentets twist
• Kontrollera vibrationsnivå*
• Kontrollera lagerspel
• Kontrollera mjukfot
• Mät upp maskinens position
• Rikta maskinen inom tolerans
• Dokumentera mätresultatet

EASY-LASER® E540 AXELUPPRIKTNING

MER INFORMATION

Easy-Laser® E720, E710 och E540 axeluppriktningssystem, samt Geometrisystemen, har ett Vibrometerprogram, med vilket du kan kontrollera vibrationsnivå
(mm/s) och lagerkondition (g-värde). Programmet
guidar användaren genom mätpunkterna på maskinen: vertikalt, horisontellt och axiellt. Resultatet kan
dokumenteras.
• Tillbehör E285 Vibrometerprob behövs.

Easy-Laser® E540 erbjuder den ideala balansen
mellan prestanda och pris, som ger dig möjlighet att
skapa de bästa förutsättningarna för ekonomisk och
problemfri drift.

Observera att bilderna av mätsystemen i denna broschyr endast visar
huvudkomponenterna, inte alla delar som ingår.
För komplett information om vad som ingår och tekniska specificationer,
se våra enskilda produktbroschyrer.

rer
Ladda ner kompletta produktbroschy
från easylaser.com!

EASY-LASER® VIBROMETER

Easy-Laser AB, Alfagatan 6, 431 49 Mölndal, Sverige
Tel +46 (0)31 708 63 00, Fax +46 (0)31 708 63 50
email: info@easylaser.com, www.easylaser.com
050699 Rev8
Easy-Laser® tillverkas av Easy-Laser AB, Alfagatan 6, 431 49 Mölndal, Sverige
© 2016 Easy-Laser AB. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning.
Varumärket Easy-Laser® tillhör Easy-Laser AB. Övriga varumärken tillhör respektive rättighetsinnehavare.
DO NOT STARE INTO BEAM Denna produkt överensstämmer med: EN608251, 21 CFR 1040.10 och 1040.11.
CLASS 2 LASER PRODUCT
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CAUTION
LASER RADIATION

Med lasersändare D22 kan
du mäta rakhet och planhet
inom en 40-meters radie, och
kontrollera rätvinklighet tilll
detta plan.

EASY-LASER® E710 AXELUPPRIKTNING

Vid behov av service eller kalibrering hanterar vår serviceavdelning normalt ett ärende inom fem arbetsdagar. Allt detta gör Easy-Laser® till en
trygg samarbetspartner till din verksamhet. Som en extra service tillhandahåller vi även 48-timmars express-service när olyckan är framme
och det är riktigt bråttom. Kontakta oss för mer information om villkor.

VIBRATIONSMÄTNING

*Tillbehör E285 VIB behövs

UTBYGGBARHET

SNABB SERVICE OCH SUPPORT

För de flesta typer: V-rem, tandrem, flatrem och kedjedrifter.

Med Easy-Laser® E720 ingår vår mycket användbara
lasersändare D22, och alla geometriprogram. Med
detta mätsystem kan du genomföra nästan vilken
maskinuppställning och uppriktning som helst:
• Kontrollera fundamentets planhet och twist
• Kontrollera rakhet på rör och axlar
• Kontrollera planhet på delningsytor
• Kontrollera vibrationsnivå*
• Kontrollera lagerspel
• Kontrollera mjukfot
• Mät upp maskinens position
• Rikta maskinen inom tolerans
• Dokumentera mätresultatet

Oavsett om du är servicetekniker, inköpare, eller CFO i en multinationell
industrikoncern kommer du att uppleva Easy-Laser® som genuint enkla
att ha att göra med. Eller som vårt engelska löfte lyder:
Straightforward by all measures.
E180 BTA

EASY-LASER® E720 AXELUPPRIKTNING

EASY-LASER® E420 AXELUPPRIKTNING

Easy-Laser® E420 ger begreppet instegssystem en
helt ny definition, med inbyggda trådlösa enheter,
stor 5,7” färgskärm och mätfunktioner som annars
återfinns bara i betydligt mer avancerade system.

www.easylaser.com

*Tillbehör E285 VIB behövs

FLÄNSPLANHET

VERKTYGSMASKINER

MOBIL MÄTNING

För planhetsmätning av flänsar på exempelvis torndelar till vindkraftverk och svängkranslager. Se resultatet
som sann 3D-bild direkt i avläsningsenheten vid mätning. Utvärdera sedan enkelt med olika beräkningsmodeller direkt på plats utan behov av separat PC och
analysprogram. Resultatet är effektivare produktion.
Två flänssystem är tillgängliga :
Easy-Laser® E915 med motordriven Spin Laser.
Easy-Laser® E910 med manuellt roterad laser.

GENERELL GEOMETRIMÄTNING

VALSUPPRIKTNING

TOTAL KONTROLL

Easy-Laser® Flänssystem är verkligen
mycket enkla och praktiska att använda!
En True3D-graf och best-fit beräkningar
är tillgängliga direkt under mätning.

EASY-LASER® E915/E910 FLÄNS

HÅLCENTRUM

Alla mätningar med E940-systemet
jämför mätresultatet mot gällande
ISO-standarder för verktygsmaskiner.

E915

EASY-LASER® E940 VERKTYGSMASKIN

EASY-LASER® E950 HÅLCENTRERING

Easy-Laser® E940 verktygsmaskinssystem är ett
komplett system för mätning och uppriktning av
verktygsmaskiner. Det viktigaste att kontrollera är maskinens geometri; rakhet, spindelriktning, planhet och
rätvinklighet, då inte ens de mest precist kalibrerade
linjärrörelserna kan kompensera för skeva rörelser och
ojämna maskinytor.
Jämfört med konventionella metoder, som mätklockor, mandrel och stenvinklar, så mäter du noggrannare
och snabbare med ett lasermätsystem. Dessutom kan
resultatet dokumenteras.
• Lätt och behändig utrustning
• Möjlighet att mäta och rikta på långa avstånd
• Dokumentera mätresultatet som PDF och på PC

E950-A

Easy-Laser® E950 gör kontroll och uppriktning av lager
och lagerläge enklare tack vare trådlös detektor och
flexibla fixturer.
• Lägg till, ta bort eller mät om mätpunkter valfritt
• Mäter både hela och halva lagerlägen
• Flerpunktsmätning
• Ovalitetsmätning
• Omfattande analysmöjligheter direkt i avläsningsenheten (t.ex. waviness och best-fit)
Tillgängliga konfigurationer:
Easy-Laser® E950-A och E950-C för dieselmotorer, kompressorer, växellådor etc.
Easy-Laser® E950-B och E950-D för propelleraxel-drivlinor med skrovgenomföring.
Spindelriktning

Rätvinklighet

Gör det möjligt att visa en
upplösning på 0,0001 mm.

Spindelriktning resultat

TURBINUPPRIKTNING

EASY-LASER® E970 PARALLELLITET

För parallellitetsmätning av valsar och andra objekt i en
mängd av applikationer. E970 är speciellt lämpligt när
många objekt ska mätas och riktas, och när avstånden
är långa (40+40 m). Mäter även vågplan, rakhet och
planhet på viraparti (suglådor), planhet på fundament
och rakhet på valsar.

Rätvinklighet resultat

• För parallellitetsmätning av de flesta typer av objekt
• Flexibelt system – även för vågplan och planhet
• Utbyggbart också för exempelvis axeluppriktning
Planhet

Planhet resultat

PRECISION OCH TILLFÖRLITLIGHET
Rakhetsmätning med Easy-Laser® E960
Turbinsystem görs snabbt och tillförlitligt, med den höga precision som krävs.

VÅGPLAN m.m.
EXTRUDRAR
EASY-LASER® E930 EXTRUDER

Extruder-systemet är konstruerat för att mäta rakhet
och pekriktning, främst på extruderrör. En annan
applikation är exempelvis hydraulrör. Systemets genomtänkta design borgar för en snabb och noggrann
mätprocedur. Diametrar ner till 50 mm kan mätas, på
ett avstånd av upp till 40 meter. Programmen guidar
dig genom mätningen, vilket snabbar upp arbetet.

Mätsystem huvudsakligen för valsuppriktning. Mycket
snabbt och smidigt att använda när bara en eller ett
par valsar ska bytas vid samma tillfälle. E975 har en ny
revolutionerande detektor, och ett digitalt maskinpass.
• Även kortare stopp kan utnyttjas
• Enklare att använda än traditionella metoder

EASY-LASER® E920 GEOMETRI

Med detta system kan du genomföra alla de vanligaste geometriska mätningarna, det vill säga rakhet,
planhet, rätvinklighet, lodlinje och vågplan. Du mäter
snabbt och med hög precision. Visad upplösning är
0,001 mm. Mätresultatet kan dokumenteras som PDF
direkt i avläsningsenheten och överföras till PC. Lasersändaren är vår mycket uppskattade storsäljare D22
med nivelleringsbord, kraftiga fästmagneter/fötter,
och ett mätavstånd på upp till 40 m.

EASY-LASER® E975 VALSUPPRIKTNING

EASY-LASER® E290 DIGITALT MASKINPASS

Digitala maskinpass är mycket användbara verktyg vid
uppställning och uppriktning av maskiner av de flesta slag,
exempelvis nivellering av maskinbord, valsar, fundament,
etc. Andra användningsområde är kontroll av rakhet,
planhet och parallellitet. Easy-Laser® E290 tillför nu även
möjligheten att dokumentera arbetet, genom att trådlöst
ansluta till Easy-Laser® uppriktningssystem. E290 är det
perfekta komplementet till laserbaserade uppriktningssystem och en investering som snabbt kan räknas hem tack
vare det breda användningsområdet.
Använd din iPhone, iPod eller iPad som avläsningsenhet!
Med vår app Precision Level kan du följa uppriktningen från
den plats där du justerar, och dokumentera mätningen.

EASY-LASER® E960 TURBIN

Med Easy-Laser® E960 Turbinsystem blir mät- och uppriktningsarbetet av diafragma och lager enklare tack
vare trådlös detektor och mätprogram som guidar dig
genom mätprocessen.
• Lägg till ,ta bort eller mät om mätpunkter valfritt
• Mäter både hela och halva lagerlägen
• Flerpunktsmätning
• Ovalitetsmätning
• Omfattande analysmöjligheter direkt i avläsningsenheten (t.ex. waviness och best-fit)
Tillgängliga konfigurationer:
Easy-Laser® E960-A: Lämpligt för gasturbiner och små ångturbiner.
Easy-Laser® E960-B: Lämpligt för stora turbiner.

E960-A

SÅGVERK
EASY-LASER® E980 SÅGVERK

Easy-Laser® E980 sågverks-system hjälper dig öka
effektiviteten och spara pengar i din såglinje. Systemet
mäter rakhet, planhet och rätvinklighet. Sågblad,
klingor, bandhjul, reducerare och styrningar riktas och
positioneras enkelt. Systemet klarar klingsågar och
bandsågar lika bra.

